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Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                                    

    
 

        SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 8 iunie 2016 

 

La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 8 iunie 2016 - pe 

ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1.  Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe în România     

(PL-x 161/2016). 

2.  Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România  

(PL-x 162/2016). 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.489/2006 privind 

libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (PL-x 252/2016). 

4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 

din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educaţia 

naţională (PL-x 182/2016). 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor 

de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal (PL-x 250/2016). 

6. Proiectul Legii sindicatelor (PLx 253/2016). 



 2

7.  Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.17/1996 

privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (PLx 255/2016). 

8. Comunicare: Posibilităţi de reformare a sistemului european comun 

de azil şi de îmbunătăţire a căilor legale de migraţiune - COM(2016)197 

(E25/2016)    

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul 

total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, 

Tamara-Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-

Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, Elena Gabriela Udrea şi Remus 

Cernea. Au fost absenţi: dl deputat Nicolae Păun - din Grupul 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale, dl deputat Mihai-Alexandru 

Voicu - din Grupul parlamentar al PNL, dl deputat Ioan Viorel 

Teodorescu – din grupul parlamentar al PSD, precum şi dl deputat 

Kereskényi Gábor - din Grupul parlamentar al UDMR.  

Au participat la dezbateri: dl deputat Amet Varol - din partea 

Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România - în 

calitate de iniţiator al iniţiativei legislative de la punctul 3, iar ca  

reprezentanţi ai Guvernului următorii - dl Cezar Păvălaşcu şi Andrei 

Ungar din partea Secretariatului de stat pentru Culte, dl Amet Aledin - 

din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, dna Gabriela 

Scutea, Secretar de stat la Ministrul Justiţiei şi dl Dragoş Panaitescu - 

director în cadrul aceluiaşi minister, dna Maria Cristina Manda – 

Subsecretar de stat la M.A.I., dl Mihai Ghyka - Secretar de stat la 

Ministerul Culturii. 

Proiectul de Lege de la punctul 1 a fost adoptat, cu unanimitate de 

voturi, în forma adoptată de Senat. 
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Proiectul de Lege de la punctul 2 a fost adoptat, cu unanimitate de 

voturi, în forma adoptată de Senat. 

Proiectul de Lege de la punctul 3 - care a suscitat controverse 

asupra sediului materiei unde trebuie reglementată activitatea 

asociațiilor religioase, respectiv în OG nr.26/2000, ori în cadrul Legii 

nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor - a 

fost amânat, la propunerea dlui deputat Ibram Iusein, pentru proxima 

ședință de peste două săptămâni. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi, într-o formă amendată de dl deputat Remus Cernea, 

care a propus adăugarea unei sintagme la finalul punctului 5 al inițiativei 

de modificare a Legii educației naționale nr.1/2011 în dezbatere - 

“ulterior acestea fiind șterse“, cu referire la obiectul inițiativei 

legislative de a se generaliza introducerea camerelor de înregistrare 

video în sălile de clasă și la durata de păstrare a datelor astfel obținute, 

care să nu depășească 90 de zile. 

Proiectul de Lege de la punctul 5 a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi, unii dintre deputații prezenți, precum dl deputat 

Remus Cernea, subliniind că reglementarea prin ordonanță de urgență în 

domeniul legilor organice este neconstituțională și că Guvernul avea 

timpul necesar să facă un proiect de lege cu obiectul de reglementare 

respectiv, proiect pe care să-l treacă prin procedura parlamentară 

corespunzătoare legilor organice. 
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Proiectul de Lege de la punctul 6 a fost avizat negativ cu 

majoritate de voturi de către membrii Comisiei. 

Proiectul de Lege de la punctul 7 a primit avizat favorabil din 

partea deputaților Comisiei, cu majoritate de voturi, având și un punct de 

vedere favorabil din partea Guvernului emis în ziua ședinței și prezentat 

oral Comisiei de către dna Maria Cristina Manda – Subsecretar de stat la 

M.A.I.. 

La punctul 8, membrii Comisiei au luat act de Comunicarea 

Comisiei Europene. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

 
Ibram Iusein 

 
 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu  

 

 


	CAMERA DEPUTAŢILOR
	        SINTEZA


		2016-06-14T14:59:19+0300
	Laurentiu M.V. Gheorghiu




